De Vetkampstraat
René Berends

De Vetkampstraat, als er één straat van herinnering is in Deventer, is het de Vetkampstraat.
Een straat, die elke voetbalhefhebber in het land kent. Een straat, onder de rook van het
stadion, waar jongetjes die toevallig aardig tegen een bal konden trappen tot mythische
proporties groeiden en als helden zijn toegejuicht. Maar ook een straat waar falende bestuurders en trainers met de staart tussen de benen verdwenen om er hun gezicht nooit
meer te tonen.

Rechterpagina:
Supporters van Go Ahead Eagles
in de Vetkampstraat op 13 mei
2010. Go Ahead Eagles versloeg
die dag Willem II met 1-0 in
een nacompetitiewedstrijd.
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Go Ahead (Eagles). De Vetkampstraat ruikt niet alleen naar
voetbal, hij is voetbal! De straat waar, als de spelersbus van
de tegenpartij de nauwe straat indraait, de bewoners voor
hun huizen staan en met hun zwijgzame commentaar de
tegenpartij al op achterstand zetten. De Vetkampstraat,
waar bewoners in vroeger tijden van ondernemerszin getuigden door in hun tuinen en op het trottoir voor hun
huizen een bewaakte fietsenstalling in te richten. Je kreeg
een afgescheurd stukje karton mee als bewijs voor je in bewaring gestelde fiets.
Hier voetbalt Go Ahead, inmiddels Go Ahead Eagles geheten,
in de kleuren van juweel: rood en geel. Als vriendenclub
onder de naam Be Quick op l december 1902 opgericht
door jongens als Han Hollander, later een beroemd sportverslaggever. Go Ahead's ster rijst snel. Op 11 april 1911
wordt er in Zwolle gespeeld tegen ZAG. Bij winst is er promotie naar de eerste klasse. Op de fiets, met de trein en zelfs
per boot reizen zeker duizend supporters naar de provinciehoofdstad. Zelfs het Go Ahead-kanon gaat mee. Kom
daar nu nog eens om, dat supporters uit Deventer naar een
uitwedstrijd in Zwolle een kanon meenemen... Het wordt
1-3 en de promotie is daar.
Go Ahead is de eerste arbeidersclub die kampioen van Nederland wordt. Al ging de kampioenswedstrijd tegen Willem II het jaar daarvoor nog verloren, op 3 juni 1917 is het
raak, het wordt in Deventer 2-0 tegen het Utrechtse UW. Er
wordt eerst wel gemokt over het ruwe spel van deze arbeiderszonen, maar allengs slaat de stemming om in bewondering, als het kunstje van het kampioenschap in 1922 (1-0
winst tegen het Amsterdamse Blauw-Wit in Hilversum), in

1930 (4-1 tegen Velocitas in Groningen) en in 1933 (3-0 winst tegen PSV in Deventer) wordt
herhaald.
Ondertussen is de club in 1920 verhuisd naar een nog leeg terrein achter de Brinkgreverweg. Het voetballen in de uiterwaarden van de Ossenweerd is al te bezwaarlijk gebleken
vanwege de regelmatige overstromingen. Het nieuwe stadion aan de Vetkampstraat wordt
door de wijk al gauw welwillend omarmd.
De wederopstanding. Na 1933 gaat het echter bergafwaarts. De club hoort zelfs in de
jaren vijftig niet bij de eerste lichting voetbalclubs die de stap naar het betaald voetbal zet.
Het kwijnende bestaan is een aantal ondernemers een doorn in het oog. Manager Wim
Beltman moet van Go Ahead weer een vooraanstaande club maken. De actie heeft al snel
succes, mede door de militaire discipline van Beltman. Met de beroemde trainer Dr. Fadrhonc
aan zijn zijde brengt hij Go Ahead in 1963 weer naar het hoogste niveau. De eerste jaren
in de eredivisie zijn moeilijk. Het is op 2 mei 1965 zelfs d'r-op-of-d'r-onder als bij Telstar de
punten gepakt moeten worden om niet te degraderen. Ruim zeventig bussen vol supporters ondernemen de tocht naar IJmuiden, waar de Go Ahead-schare pas ver in de tweede
helft Gerard Somer gelijk ziet maken. In de laatste minuut zorgt Henk Kanselaar voor het
behoud van het eredivisieschap door de winnende treffer te maken.
Go Ahead leeft weer op in de jaren zestig. Een groot reclamebord van Winfield-sigaretten
pronkt dan aan de ingang van de Vetkampstraat. Winfield! Het lijkt inderdaad in die tijd
een veld waar alleen maar gewonnen wordt. In het seizoen 1967-1968 reikt Go Ahead zelfs,
achter Ajax en Feyenoord, tot de derde plaats in de eindrangschikking.
Memorabele wedstrijden zijn hier gespeeld. Soms ook met grote uitslagen. Wat te denken
van de 10-1 tegen het Zwolse ZAG in 1936, de 11-1 tegen Roda JC in 1962 en de 10-0 in 2003
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tegen SC Cambuur? Gedenkwaardig is ook de halvefinalewedstrijd voor de KNVB-beker tegen het Ajax van Rinus
Michels op 28 mei 1967. Pas in de verlenging gaat Go Ahead
onderuit: 1-2! Door een goal van... ja wie anders: Johan
Cruijff.
Legendarische voetballers hebben er gespeeld. Keeper van
het Nederlands elftal, Leo Halle, was 'de leeuw van Deventer'. Uit later tijden stammen grote namen als Mare Overmars en de huidige bondscoach Bert van Marwijk.
Spelers voelden bij het betreden van het veld de hoge verwachtingen van de supporters, terwijl hun de walm van
Terreinknecht Stuut viert het
warme worst en sigarettenrook tegemoetkwam. Ronkende
kampioenschap van Go Ahead
vliegtuigjes maakten reclame voor Roxy-sigaretten en Jan
in 1930.
Roetert amuseerde als 'Pipo' in een rood-geel pak en met
een grote toeter het publiek, een waardige voorganger van
de huidige 'Kootje'. Vele duizenden zongen mee tijdens de communitysinging. Hier klonk
het Koning Voetbal en schetterde vanaf 1967 het populaire Go Ahead-lied door de megafoons, gezongen door Co Hagendoorn: 'Go Ahead is niet te kraken, Go Ahead krijg je niet klein.
Wie ons ploegje in wil maken moet van goeden huize zijn.'
Eenmaal werd er aan de Vetkampstraat Europees voetbal gespeeld. Go Ahead had een jaar
tegen degradatie gevochten, maar haalde desondanks in het seizoen 1964-1965 de bekerfinale. En omdat de andere finalist, Feyenoord, landskampioen werd, mocht de club ondanks een nipt verlies van 1-0 Europa in. Er werden lichtmasten geplaatst, zodat het op 29
september 1965 tegen het Schotse Celtic een echte 'lichtwedstrijd' was. De 25.000 toeschouwers dachten dat 'we' een kans hadden. Maar Johnstone, bijgenaamd 'de vlo', een
van de snelle wingers van Celtic was met zijn teamgenoten onnavolgbaar: 0-6.
Nieuwbouw of nostalgie? 'Typisch Engels' wordt het stadion aan de Vetkampstraat inmiddels weemoedig genoemd. De Adelaarshorst maakt een wat vervallen indruk, maar je zit
of staat er zeldzaam dicht op het veld en het ruikt er nog ouderwets en zoals het hoort,
naar gras. Bezoekers worden tegenwoordig begroet met de machtige vleugelslagen van
Harley, 'onze' echte (zee)arend en met gezang: "Welkom in de hel van Deventer!' Een typisch
Engels stadionnetje, al voetballen tegenwoordig de meeste grote Engelse clubs in betonnen kolossen op industrieterreinen. Zulke plannen zijn er ook voor Go Ahead geweest.
Maar steeds waren de investeringen te riskant of maakten potentiële nieuwe buren bezwaar vanwege hun angst voor de komst van voetbalhooligans. De club is tot inkeer gekomen en telt nu zijn zegeningen aan de Vetkampstraat. Er wordt gerenoveerd met behoud
van historie, nostalgie en herinnering.
En terwijl de kinderen van nu voetbalplaatjes van hun huidige helden verzamelen,
hoorde ook in vroeger tijden het verzamelen van memorabilia bij de ware aard van de
Go Ahead-supporter. Naast speldjes, shirts, bierglazen en elftalfoto's is een echte, oude
Go Ahead-pet, zoals terreinknecht Stuut hem droeg tijdens de viering van het kampioenschap in 1930, wel het kostbaarste kleinood van de echte verzamelaar.
Drs. R.F. Berends is docent aan de pabo van Saxion. Hij publiceert regelmatig, onder
andere over de geschiedenis van Deventer en is lid van de redactie van het Deventer
Jaarboek.
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